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رییس کمیسیون عمران مجلس:

رفع مشکالت اهواز با ظرفیتهای
 باالیی که دارد اراده ملی می طلبد



  مدیر منطقه ۲ شهرداری اهواز
اجرای ۴ پروژه برای
 دفع آبهای سطحی

مدیر منطقه ۲ شهرداری اهواز گفت: در مجموع برای دفع 
آب های سطحی منطقه دو ۴ پروژه به طول۵ کیلومتر در 

حال انجام و تا ۱۰ روز آینده تکمیل می شوند
محمد سعید حردانی ، اظهار کرد: در سال های قبل پس 
از هر بارش شاهد آب گرفتگی معابر سطح کیان شهر 
بودیم و این آب گرفتی گاها دو الی سه ماه به طول می 
آبگیر  نقاط  و  اهواز محله ها  با دستور شهردار  انجامید، 

شناسایی شدند.
وی افزود: با بررسی ها و مشاروه های انجام شده پروژه 
دفع آب های سطحی کیانشهر به طور ۲۱۰۰متر با هزینه 
کلید  ماه  چهار  مدت  به  ریال  میلیارد   ۱۴۰۰ به  نزدیک 

خورده است.
خیابان  پروژه  این  کرد:  تصریح  اهواز   ۲ منطقه  شهردار 
های الله، الدن، رز و مریم را در بر می گیرد، با تکمیل 
از مشکالت آب گرفتی  به ۷۵درصد  نزدیک  این پروژه 

ناشی از آب های سطحی کیان شهر حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در راستای دفع آب های سطحی منطقه 
دو اهواز در خیابان های رز و بلوار ارتش به صورت ثقلی 
و طول ۱۲۰۰متر و لوله گذاری خیابان های الله و الدن 
به طول ۱۳۰۰ متر همچنین پروژه خیابان الحدید تا بلوار 

سوداگر به طول ۵۴۰ متر در حال اجرا هستند.
حردانی تاکید کرد: با تکمیل پروژه بلوار سوداگر آب های 
سطحی کیان شهر به کانال سالمت به صورت تحت فشار 
هدایت می شوند و تا ده روز آینده تکمیل خواهد شد،، و 
این امید را داریم که با شروع بارش ها در منطقه کیانشهر 

مشکل دفع آبهای سطحی نداشته باشیم.

 اجرای عملیات گسترده هرس 
درختان کنوکارپوس در اهواز

قائم  حالج  علیرضا  اهواز،  شهرداری  سایت  گزارش  به 
مقام معاون خدمات شهری شهرداری اهواز، در خصوص 
آغاز  آستانه  در  کنوکارپوس  درختان  هرس  وضعیت 
درخت  هزار   ۴۰ امسال  گفت:  پاییزی،  بارندگی های 
کنوکارپوس در اهواز به هرس نیاز دارند که تاکنون ۸۳ 
درصد این درختان هرس شده اند و هرس مابقی درختان 

نیز در حال انجام است.
بیان  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  مقام  قائم 
کرد: حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد درختان کنوکارپوس که در 
اهواز کشت شده اند در آیلند ها و دیگر فضا ها قرار دارند 
هدف  با  مرتب  و  هستند  پرچین  مستمر  صورت  به  که 
فرم دهی هرس  زیباسازی منظر شهری، جوان سازی، 

می شوند و به گل دهی نمی رسد.
وی افزود: بخش عمده ای از درختان کنکوکارپوس اهواز نیز 
در حوزه شرکت نفت، دانشگاه چمران، شرکت توزیع برق و 
دیگر ارگان ها قرار دارند که هر ساله در حال هرس هستند.

قائم مقام معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره 
به تاکید و هشدار مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
در خصوص لزوم هرس درختان کنوکارپوس به منظور 
گفت:  بارندگی  از  پس  نفس  تنگی  بروز  از  جلوگیری 
دوستان علوم پزشکی اهواز تصور می کنند همه درختان 
کنوکارپوس به هرس نیاز دارند در حالی که سال گذشته 
اهواز  از ۱۱۴ هزار درخت کنوکارپوس  ۷۰ هزار درخت 

هرس شدند و دیگر امسال به هرس نیاز نداشتند.
به  دارند  ارتفاع  متر  دو  درختانی که  اینکه  بیان  با  حالج 
گل دهی نرسیده اند، افزود: معموال درختانی که ارتفاع چهار 

تا شش متر دارند گل دهی دارند و باید هرس شوند.
در  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  مقام  قائم 
تنفسی  حمالت  در  کنوکارپوس  درختان  تاثیر  خصوص 
اساتید  گفت:  پاییز،  بارندگی  نخستین  پی  در  اهوازی ها 
حمالت  که  کرده اند  تاکید  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه 
تنفسی هیچ ارتباطی به هرس درختان ندارد اما مدیریت 
به  که  تعهدی  به  توجه  با  را  درختان  هرس  شهری 
انجام                                                    ها  دستورالعمل  اجرای  و  دارد  شهروندان  سالمت 

داده و می دهد.

خبر

خبر2

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز عنوان کرد: 
جاده  در  تردد  سهولت  و  سازی  ایمن  هدف  با 
پادگان  تا  استخر موج  ساحلی شرقی حد فاصل 
اجرایی  عملیات  مجدد  آغاز  از  دغاغله  شهید 
زیرسازی ) دوالیه مخلوط ریزی ( بطول ۳۵۰۰ 

متر در دو باند و با عرض ۴۰ مترخبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری اهواز ، عباس دغاغله گفت : با برنامه 
ریزی مدون، ارتقا سطح کیفی ارائه خدمات شهری 
و استاندارد سازی معابر از رویکرد اصلی عملیات 

اجرایی جاده ساحلی شرقی محسوب می شود.
هدف  با  طرح  این  اجرایی  عملیات   : افزود  وی 
ارتباط و با توجه به نیاز مبرم به توسعه راههای 
ارتباطی و ایجاد بستر مناسب برای روان سازی 
روسازی  و  سازی  زیر  عملیات  اجرای  ترافیک، 
در  _مالثانی  اهواز  ساحلی  جاده  ملی  پروژه 
و  تصویب  استان  ریزی  برنامه  توسعه  شورای 

کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز گردید.

در  شرقی  ساحلی  جاده  داشت:  اظهار  دغاغله 
محدوده اهواز با ۱۵ کیلومتر و عرض ۴۰ متر در 
دو باند از پل سوم اهواز و در ضلع شرقی رودخانه 
کارون شروع می شود و با گذر از تاسیسات نفتی 
) واش واتر( شرکت نفت و پادگان شهید دغاغله 

منتهی  مالثانی  به  ویس،   ، شیبان  به شهرهای 
می شود و هدف آن دسترسی به ساحل کارون تا 
مالثانی جهت توسعه گردشگری، استفاده مناسب 
از بستر و فضای سبز کنار رودخانه و تامین امنیت 

در حمل و نقل درون شهری است.

جاده  این  مسیر  کل  طول  است  ذکر  به  الزم 
قطعه  چهار  به  و  است  کیلومتر   ۴۸ ساحلی، 
از  مسیر  یک  شهرداری  هر  که  می شود  تقسیم 
به  توجه  با  و  کرد  خواهد  اجراء  را  قطعات  این 
نفتی مانع تکمیل پروژه احداث  تاسیسات  وجود 
پل  حدفاصل   ( مالثانی   _ اهواز  ساحلی  جاده 
در دو  اهواز( که  تعهد شهرداری  تا شیبان  سوم 
مقطع فعال بود، که مقطع اول از پل سوم آغاز 
نفت  واتر« شرکت  تاسیسات »واش  از  بعد  تا  و 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   9۰ حدود  و  دارد  ادامه 
واتر  واش  تاسیسات  با  تالقی  دلیل  به  اما  دارد 
لوله های  از  عبور  الزام  و  نفتی(  آبی  )تاسیسات 
نفت، شرکت نفت اجازه و ادامه کار را متوقف و 
در مقطع دوم این پروژه حد فاصل استخر موج تا 
پادگان شهید دغاغله با پیشرفت حدود ۷۵ درصد 
به دلیل داشتن معارض و قرار گرفتن در محدوده 
چاه ها و تاسیسات نفتی ادامه فعالیت پروژه غیر 

فعال شده بود.

شروع بکار مجدد عملیات اجرایی جاده ساحلی شرقی

شهرها؛  جهانی  روز  اکتبر   ۳۱ با  برابر  آبان   9
مجازی  اجالس  در  اهواز  شهردار  امینی  رضا 
برابر  در  مقاومت  ؛  بسوی شهرها  پلی  )وبینار( 
همکاری  با  که  شهری  ابتکارات  و  کرونا 
مشترک سازمان اسکان سازمان ملل و مجمع 
شهرداران آسیایی و اتحادیه شهرهای اروپایی 
شد،  برگزار  وین  در  آینده  شهرهای  مجمع  و 

شرکت کرد.
در این اجالس که شهرداران شهرهای آسیایی 
کلمبو،  داکا،  پکن،  تهران،  جمله  از  اروپایی  و 
 ....  , پاریس  بوگوتا،  فنالند،  در  تورکو  قاهره، 
و  بحث  به  کنندگان  شرکت  داشتند  حضور 
و  کرونا  با  مقابله  اقدامات  پیرامون  نظر  تبادل 
ابتکارات  همچنین  و  شهرها  اقلیمی  تغییرات 

شهری پرداختند.
شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
خصوص  در  اهواز  شهردار  امینی  رضا  اهواز 
رویدادی  شهرها  برای  پلی  کفت:  اجالس  این 
ساالنه است که هدف آن ترویج اجرای دستور 
کار ۲۰۳۰ و همچنین تشویق مقامات شهرداری 
و ذینفعان توسعه برای افزایش مشارکت خود در 

توسعه شهری فراگیر و پایدار است.
سال  ششمین  برای  اجالس  این  افزود:  وی 
در  نظر  تبادل  و  بحث  هدف  با  و  متوالی 
های  حل  راه  مرتبط،  های  تجربه  خصوص 
با  و  نوین  مشارکتی  گیری  شکل  و  خالقانه 
در  خالقیت  و  فراگیر  بهبودی  موضوعات 
آب  شرایط  به  توجه  با  سبز  بازیابی  فناوری، 
عمومی  مشارکت  اقلیمی،  اقدامات  و  هوایی  و 
برای  مقاومتی  اقتصاد  برای  خصوصی  و 
شهرداران و ذی نفعان شهری برگزار می شود.

شهردار اهواز ادامه داد: پنج سال گذشته، »پلی 
برای دانش شهرها« بستری را برای شهرداران 
نحوه  تا  است  کرده  فراهم  شهری  ذینفعان  و 
مشارکت برای توسعه شهری-صنعتی فراگیر و 
پایدار را بررسی کنند. این پلتفرم تبادل مستمر 
شهری- توسعه  روندهای  مورد  در  دانش 

و  کند  می  تسهیل  دنیا  سراسر  در  را  صنعتی 
به  شهر  مشارکت  برای  بیشتری  های  فرصت 

شهر فراهم می کند .
امینی در خصوص سخنرانان و شرکت کنندگان 
در این اجالس یادآور شد: آنتونیو گوترش دبیر 
کل سازمان ملل اولین سخنران این اجالس بود 
که در خصوص ضرورت شبکه ای شدن شهرها 
جهت انتقال دانش و تجربیات نوین و مفید به 
یکدیگر و تبادل تجارب در خصوص چکونگی 
در  شده  انجام  اقدامات  و  کرونا  ویروس  مهار 
انرژی و محیط  تاکید کرد. مدیرکل  این زمینه 
ملل،  سازمان  صنعتی  توسعه  سازمان  زیست 
داکا)بنگالدش(،  شهردار  مصر،  از  ای  نماینده 
معاون شهردار شهر شنزن چین، شهردار تهران، 
شهر  شهردار  تیرانا)آلبانی(،  شهردار  نماینده 
جمهوری  تیان)  وین  شهردار  تورکو)فنالند(، 
نشست  این  سخنرانان  دیگر  از  الئوس(  خلق 

مجازی بودند.
شهردار اهواز از جمله نکات جالب این رویداد 
شهرهای  های  نوآوری  و  تجارب  بیان  را 
شرکت کننده و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر 
شهرها عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال شهر 
بوگوتا کلمبیا در راستای اجرای فاصله کذاری 
دوچرخه  مخصوص  خط  صدکیلومتر  اجتماعی 
پاریس  در  کرد،  ایجاد  این شهر  در  را  سواری 

به  شهروندان  ای  دقیقه   ۱۵ دسترسی  جهت 
مراکز خرید پایگاههای مختلف مراکز خرید در 
بارسلون  ایجاد شد، در شهر  نقاط شهر  تمامی 
پروژه کاشت یک میلیون درخت برای افزایش 
اکسیژن و کاهش آالیندگی در شهر اجرا شد، 
با  مقابله  جهت  بنگالدش  پایتخت  داکا  در 
بحران گرم شدن زمین و تغییر شرایط اقلیمی 
به ازای هرکودک تازه به دنیا آمده یک درخت 

کاشته شد .
عادالنه  توزیع  در  نابرابری  کرد:  تصریح  امینی 
شهروندان  بویژه  شهروندان  همه  به  امکانات 
کمتر برخوردار از جمله مشکالت اکثر شهرهای 
شرکت کننده بود، همچنین از دیگر مشکالتی 
که شهرها با آن مواجه شده و بیان کردند؛ میزان 
خسارت های وارده به زنجیره کاالهای اساسی 

از  حاصل  مشکالت  و  کرونا  شیوع  دوران  در 
تغییرات اقلیمی در شهرها بود.

اجالس  این  در  ذکر  قابل  نکات  دیگر  از  وی 
و صنایع  آینده  گروه شهرهای  مشاور  تذکر  را 
یک  وجود  خصوص  در  ملل  سازمان  نوین 
میلیارد زاغه نشین در سرتاسر جهان در شهرها 
های  بحران  جمله  از  گفت:  و  کرد  عنوان 
شهرهای امروز دسترسی این یک میلیارد زاغه 
نشین به امکانات بهداشتی و آب شرب سالم و 

نیز باال بردن تاب آوری شهرهاست.
این  در  کننده  شرکت  شهرداران  است  گفتنی 
رویداد موضوعاتی حول محور فناوری و خالقیت 
کارآفرینی،  عمومی،  پیشرفت  و  رشد  و  شهری 
بخصوص برای حمایت از قشر آسیب پذیر را را 

مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

همزمان با روز جهانی شهرها صورت گرفت: 

حضور شهردار اهواز در اجالس جهانی مجازی
 »پلی بسوی شهرها« در وین اتریش

تاکید معاون شهرسازی شهرداری بر اهتمام ویژه مناطق به درآمدزایی
اهواز  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
معماری  و  شهرسازی  معاونین  با  جلسه  در 
مناطق هشتگانه بر اهتمام ویژه بر درآمدزایی 

در سطح مناطق تاکید کرد.
علیرضا  اهواز،  شهرداری  سایت  گزارش  به   
نهادی  شهرداری  کرد:  اظهار  زاده  مرغایی 
بودجه  بدون  که  است  غیردولتی  و  عمومی 
از  اعم  را  خود  های  هزینه  کلیه  باید  دولتی 
حقوق  عمرانی،  های  پروژه  شهر،  نگهداری 
پیش  عوارض  محل  از  را   ... و  دستمزد  و 
رو  این  از  کند.  تامین  قانون  در  شده  بینی 
های  اولویت  از  یکی  همواره  درآمدزایی 

هاست. شهرداری 

شهرسازی  و  معماری  معاونت  داد:  ادامه  وی 
در  درآمدی  های  پایه  ترین  مهم  از  یکی 
در  مستقیمًا  آن  عملکرد  که  است  شهرداری 
باید  مسیر  این  در  و  است  اثرگذار  حوزه  این 

نسبت به رفع موانع اقدام کرد.
اهواز  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
خاطرنشان کرد: حسب دستور شهردار محترم 
اهواز ، مناطق هشتگانه موظف هستند عالوه 
بودجه  تحقق  برای  عملیاتی  ریزی  برنامه  بر 
سال ۱۴۰۰، پیش بینی دقیقی را برای بودجه 

۱۴۰۱ داشته باشند.
مرغایی زاده با اشاره به ضرورت کنترل ساخت 
مشکالت  از  یکی  گفت:  غیرمجاز  سازهای  و 

در  غیرقانونی  ساز  و  ساخت  مدیریت شهری، 
معضالت  که  شهرهاست  حریم  و  محدوده 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی زیادی را در پی 
دارد که اکنون در اهواز با بسیاری از آنها دست 

به گریبان هستیم.
اهمیت  به  اشاره  با  اهواز  شهردار  معاون 
براساس  کرد:  اظهار  معابر  سازی  مناسب 
اجرای  معلوالن  حقوق  از  حمایت  قانون 
بخشی از این موضوع به شهرداری ها واگذار 
شده است و الزم است دقت و نظارت کافی 
در  بویژه  شهر  سطح  سازهای  و  ساخت  در 

ساختمان های عمومی اعمال شود.
گفتنی است در این جلسه معاونین شهرسازی 

حوزه  عملکرد  بیان  مناطق ضمن  معماری  و 
مطرح  را  خود  موضوعات  و  مشکالت  خود، 
تصمیمات  گفتگو  و  بحث  از  پس  که  کرده 

الزم اتخاذ شد.



سخن سردبیر

 کتاب؛ میراث ماندگار بشری

آغاز  و  کتاب  گرامیداشت  روز  آبان   ۲۴
از  که  ابزاری  است،  کتابخوانی  هفته 
به  برای  بشری  های  دستاورد  نخستین 
که  است  رسولی  و  انسانها  رساندن  کمال 
گذارد.  می  تماشا  به  دستانمان  در  را   زندگی 
 پایین بودن سطح مطالعه در جامعه می تواند 
ریشه ها و علت های مختلفی داشته باشد که 
احساس ضرورت«  آنها »عدم  رأس  در  شاید 
»نیاز«  وضعیت  در  انسان  وقتی  تا  است. 
بود. نخواهد  آن  رفع  پی  در  نگیرد،   قرار 

بدانیم  که  شود  می  ایجاد  زمانی  نیاز  این  و 
بردن سطح اطالعات  باال  با خواندن کتاب و 
جهان  از  ای  تازه  های  دریچه  خود  دانش  و 
و  شود  می  باز  ما  روی  به  گوناگون  های 
داشت  خواهد  همراه  به  ما  برای  منافعی 
ذهن  تقویت  به  توان  می  جمله  آن  از  که 
کاهش  و  روحی  آرامش  لغات،  گنجینه  و 
تمرکز،  افزایش  آگاهی،  افزایش  استرس، 
قوه  تقویت  نوشتن،  و  خواندن  مهارت  بهبود 
کرد. اشاره  انتقادی  تفکر  توسعه  و   تخیل 

زندگی  کیفیت  اند  گفته  دیرباز  از  که  آنچنان 
انسان را کتاب هایی که می خوانند و انسان هایی 
کنند. می  تعیین  می کند،  مالقات   که 

آن  تاثیر  که  است  ماندگار  میراثی  کتاب 
در  و  بوده  انکار  غیرقابل  انسان  زندگی  در 
فرهنگ و باورهای دینی ما همواره بر ارزش 
منان  پروردگار  چنانکه  است  شده  تاکید  آن 
را  اش  فرستاده  آخرین  ابدی  ی  معجزه 
شیعیان  اول  پیشوای  و  است  قرارداده  کتاب 
و  کتاب  ستایش  در  نیز  )ع(  علی  امام  جهان 
کتابخوانی فرموده: کسی که با کتابها آرامش 
نمی شود. او سلب  از  آسایش  یابد هرگز   می 

مطالعه  فرهنگ  اشاعه  و  تقویت  ترویج، 
الگوپذیری  مستلزم  و  ملی  عزم  نیازمند 
مهم  امر  این  که  است  دین  بزرگان  از 
نهادها  تمامی  مشارکت  و  همراهی 
طلبد. می  را  اجرایی  های  دستگاه   و 

آگاهی  نیازمند  ما  جامعه  تردید  بی   
کتابخوانی  ارزشمند  امر  ترویج  و  بخشی 
علی  و  ها  خانواده  میان  در  مطالعه  و 
کاالی  این  افزودن  و  جوانان  الخصوص 
است. ایرانی  خانوار  سبد  به   فرهنگی 

کتاب، محصول تجربه های بشری و خالقیت 
انسان  مدت  دراز  های  آموخته  و  ذهنی  های 
از  گرانبها  عنصر  این  کردن  دریغ  لذا  است   
جز  حاصلی  آن  کشاندن  انزوا  به   و  زندگی 
داشت. نخواهد  جامعه  و  افراد  برای   حسرت 

دست  همه  تالش  پاسداشت  ضمن  اینجانب 
دغدغه  همه  و  قلم  و  اندیشه  نشر  اندکاران 
زمین  ایران  دانش  و  فرهنگ  عرصه  مندان 
کتابخوانی  و  کتاب  روز  آبان   ۲۴ فرارسیدن 
تا  نگارند  می  کتاب  که  آنانی  همه  به  را 
روشن  بشری  حیات  های  تاریکی  در  چراغی 
بیشتر  تا  خوانند  می  کتاب  که  آنان  کنند، 
فرهنگ  اعتالی  راه  در  که  آنان  و  بدانند 
کوشش  سرزمین  این  در  کتابخوانی  و  کتاب 
گویم.                             می  تهنیت  و  تبریک  کنند،   می 
پژواک  نشریه  شماره  هفتمین  و  نود   
سبزتان نگاه  تقدیم  احترام  با   شهر 

 امیر آهن جان 
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
اهواز شهرداری 

3 خبر

شهردار اهواز گفت: اجرای پروژه های طرح جامع 
شبکه فاضالب و آب های سطحی هزینه های 
سرسام آوری دارد، اما مردم این انتظار را دارند با 
اختصاص اعتبارات ملی و کمک دولت، این مشکل 

اساسی که گریبان گیر شهر شده، حل شود.
اهواز،  پایگاه اطالع رسانی شهرداری  به گزارش 
مانور بزرگ دفع آب های سطحی با حضور شهردار 
مناطق،  مدیران  شهری،  خدمات  معاون  اهواز، 
معاونت  حوزه  نیروهای  شهرداری،  مسئوالن 

خدمات شهری مناطق هشتگانه   برگزار شد.
رضا امینی شهردار اهواز در حاشیه این مانور در 
سال  اهواز  شهر  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
ها است از آب گرفتگی و پس زدگی فاضالب 
با  شهرداری  نیروهای  هرساله  و  برد  می  رنج 
بسیج امکانات سعی بر کاهش آب گرفتگی در 

ایام بارندگی دارند.
فاضالب  و  آب  شرکت  همکاری  با  افزود:  وی 
آب  بیشترین  که  نقاطی  بر  تمرکز  کنون  تا 
گرفتگی را داشته اند معطوف تر بوده تا معضل 
آب های سطحی و پس زدگی فاضالب در ایام 
بارندگی در این نقاط بحرانی به کمترین میزان 
خود رسیده و شیرینی نزول رحمت الهی به کام 

مردم تلخ نشود.
شهردار اهواز بیان کرد: طرح جامع شبکه فاصالب 
و آب های سطحی توسط دولت در درست بررسی 
و رسیدگی است که به واسطه آن اعتباراتی ملی 

برای حل این مشکالت اختصاص می یابد.
طرح  های  پروژه  اجرای  کرد:  اضافه  امینی 
جامع شبکه فاضالب و دفع آب های سطحی، 

این  مردم  اما  دارد  آوری  سرسام  های  هزینه 
این مشکل  دولت  با کمک  که  دارند  را  انتظار 

اساسی که گریبان گیر شهر شده، حل شود.
شبکه  بودن  مشترک  به  اشاره  ضمن  وی 
فاضالب و دفع آب های سطحی و محدودیت 
این  حل  برای  کرد:  تصریح  ها،  شبکه  این 
شهرداری  و  آبفا  بحرانی،  نقاط  در  مشکل 

عالج  های  طرح  قالب  در  ضربتی  های  طرح 
نهایی  حل  اما  کردند،  تعریف  را  بخشی 

است. اجرای طرح جامعه  در  مشکل 
در  فاضالب  شبکه  فرسودگی  به  اهواز  شهردار 
مشکل  گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  نقاط  بیشتر 
روزهای  در  که  است  جدی  قدری  به  فاضالب 
ریزش   و  فاضالب  زدگی  با پس  نیز  بارانی  غیر 
با  تنها  مشکل  این  که  هستیم  مواجه  ها  شبکه 
قابل  سطحی  های  آب  و  فاضالب  جامع  طرح 

حل است.
وی به آمادگی شهرداری و بسیج امکانات برای 
با  گفت:  و  کرد  اشاره  احتمالی  های  بارندگی 
آمادگی،  برای  تمرین  و  مانور  این  برگزاری 
بارندگی  زمان  در  را  مشکل  کمترین  امیدواریم 
داشته باشیم و ایام بارندگی را با دغدغه کمتری 

پشت سر بگذاریم.
آمادگی،  هدف  با  سطحی  آبهای  دفع  مانور 
هرچه  و  پیش  از  بیش  انسجام  و  هماهنگی 
و  هشتگانه  مناطق  خدماتی  های  حوزه  بیشتر 
شهرداری  در  آن  مجموعه  زیر  های  سازمان 
اهواز، قبل از شروع بارندگی  در حاشیه رودخانه 

کارون برگزار شد.

شهردار اهواز در حاشیه مانور مقابله با آب های سطحی؛ 

راه حل اساسی رفع مشکل آبگرفتگی اهواز 
اجرای طرح جامع و اختصاص اعتبارات ملی است

مهمترین  مالی  مسائل  گفت:  اهواز  شهردار 
مشکل پروژه های شهر است که با برنامه ریزی، 
تعامل و کاهش هزینه های جاری می توان این 

مشکالت را حل کرد.
اهواز،  رسانی شهرداری  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
عمرانی  های  پروژه  از  اهواز  شهردار  امینی  رضا 
تقاطع  پروژه  چمران،  تقاطع  پروژه  از  اعم  شهر 
شهید کجباف، پروژه تقاطع جانباز، پروژه زیر گذر 
کیان آباد، جاده های مواصالتی کیانشهر و میان 
آباد، کارگاه های سازندگی خاتم االنبیا و کارگاه 
سابیر بازدید کرد و در حاشیه این بازدید ها اظهار 
داشت: رسیدگی به محدودیت هایی که مانع رشد 
و پیشرفت پروژه های شهر هستند در دستور کار 

بازدیدهای امروز قرار داشت.
میدان  تقاطع  پروژه  از  بازدید  خصوص  در  وی 
که  مالی  محدودیتهای  افزود:  چمران  شهید 
برای این پروژه ها ایجاد شده بود مانع از رشد و 
پیشرفت این پروژه شده که با تزریق مالی اولیه 
صورت گرفته، پیمانکار پروژه متعهد شد که کار 

را با سرعت بهتری راه اندازی کند.
وجود  به  مشکالت  از  دیگر  یکی  اهواز  شهردار 
آمده را جابجایی نیروهای متخصص این پروژه ها 
به دلیل وقفه در کار عنوان کرد و گفت: با حل 
مشکالت به وجود آمده اعم از مشکالت نقدی و 
غیر نقدی، بنا شد تا این نیروها به کار خود بازگشته 

و با سرعت بیشتری کار خود را ادامه دهند.
امینی از آماده بودن خط اصلی میدان شهید بندر 
)چهارشیر( و آسفالت آن تا چند روز آینده خبر داد 
و درخصوص تقاطع چند سطحی شهید کجباف 
۴۰۰این  ال  و   ۳۰۰ ال  روگذرهای  کرد:  تصریح 
تقاطع و رفع معارض هایی که به عنوان محدودیت 
زمان  در  مالی  تزریق  با  پروژه هستند،  این  های 
استفاده  برای  دسترس شهروندان  در  تری  کوتاه 

قرار می گیرد.
وی به بازدید خیابان ها، معابر و خطوط مواصالتی 
اشاره کرد و گفت:  کیانشهر  و  آباد  مناطق کیان 
و  است  شده  انجام  ها  زیرسازی  و  کارها  بیشتر 
حتی دستگاه های خدماتی مثل شرکت توزیع برق، 

کار پایه گذاری برق را در این خیابان ها به اتمام 
رسانده اند و فقط در برخی نقاط به دلیل مشکالت 
نقدینگی و کمبود قیر، کار با وقفه مواجه شده است.

را  مالی  مسائل  و  نقدینگی  کمبود  اهواز  شهردار 
هزینه  گفت:  و  کرد  عنوان  اساسی شهر  مشکل 
تنفس  راه  مالی،  مشکالت  و  زیاد  جاری  های 

عمرانی شهر را محدود کرده است.
امینی بیان کرد: اگر نتوانیم هزینه های جاری را 
منطقی کنیم و صحن عمرانی را از طریق اوراق 
مشارکت دولت برای پروژه ها یا تسهیالت بانکی 
که آن هم خود به دلیل عدم تعهد شهرداری در باز 
پرداخت آن به دولت و بانک ها در گذشته در حال 
حاضر دچار مشکل شده، ارتقا بدهیم شهرداری در 

یک محاصره مالی قرار می گیرد.
های  ریزی  برنامه  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
انجام شده و تعامل می توان در تمام حوزه ها 
گام های مهمی برداشت و در این راه همکاری 
آموزش  و  شهر  داشتن  نگه  پاکیزه  در  مردم 
یکدیگر،  به  شهروندی  خوب  های  فرهنگ 

کمک خوبی به ایجاد انگیزه و روحیه مثبت در 
شهر می کند.

محله   ۲۵ مشکالت  شناسایی  از  اهواز  شهردار 
کم برخوردار شهر اهواز خبر داد و گفت: با رشد 
امیدواریم  شهر  اساسی  های  پروژه  پیشرفت  و 
کمک  با  را  زمان  و  انرژی  از  زیادی  بخش 
دلسوزان شهر، صرف حل  و  معتمدین محالت 
شاهد  بتوانیم  تا  کرده  ها  محله  این  معضالت 

تغییرات اساسی نیز در این محله ها باشیم.
امینی در پایان از شهروندان خواست تا با رعایت 
نظافت، در زیبا نگه داشتن شهر کمک کرده و در 
صورت مشاهده تخلفات شهری مثل تخلیه زباله 
و نخاله در اماکن غیرمجاز و محله های مسکونی 
انتظامی اعالم  یا عوامل  را به شهرداری  مراتب 
کنند چرا که این مسائل یعنی جابجایی نخاله ها 
آلودگی  از مرکز شهر به نقاط دیگر و همچنین 
شهر، هزینه های گزافی برای شهر دارد که می 
توان این هزینه ها را برای کارهای عمرانی شهر 

و توسعه و رشد آن صرف کرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس:

رفع مشکالت اهواز با ظرفیتهای باالیی که دارد اراده ملی می طلبد
محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران 
مجلس که  به اهواز سفر کرده بود پس از بازدید از 
پروژه های سطح شهر گفت: اهواز با ظرفیت های 
باالیی که دارد برای رفع مشکالتش اراده ملی را 

می طلبد.
محمدرضا رضایی کوچی در جلسه ای که با حضور 
نماینده  اهواز، مجتبی یوسفی  امینی شهردار  رضا 
اهواز، رئیس سازمان مدیریت بحران و مدیرعامل آبفا 
کشور، رئیس و اعضای شورای شهر اهواز، فرماندار 
و مدیرعامل آبفا استان و مدیریت بحران خوزستان 
بعد از بازدید از پروژه های آب های سطحی، طرح 
بافت فرسوده، محروم و حاشیه  جامع فاضالب و 
طی  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  شهرداری  در  اهواز 
بازدیدی که از پروژه های دفع آب های سطحی و 
فاضالب و همچنین مناطق محروم اهواز داشتیم، 
جلسه ای هفته آینده در مجلس با اعضای کمیسیون 
برای  نیرو و کشور  با حضور وزیر نفت،  عمران و 
جهت  می شود  برگزار  مذکور  پروژه های  پیگیری 
به  آالیندگی  حق  بحث  و  الزم  اعتبارات  تامین 

می شود.  برگزار  مذکور  پروژه های  تکمیل  منظور 
وی وضعیت مناسب برای خیابان ها، فاضالب و دفع 
آب های سطحی را حق مردم اهواز دانست و افزود: 
۱۰ هزار میلیارد تومان برای طرح جامع فاضالب و 
دفع آب های سطحی اهواز مورد نیاز است که در 
سال جاری تنها ۷۰۰ میلیارد تومان آن پیش بینی 

شده و ۳۰ میلیارد تومان آن تخصیص شده و با این 
روند سال ها برای تکمیل آن ها زمان می برد و اگر 

اعتبارات الزم تخصیص نشود به نتیجه نمی رسد.
رضایی کوچی گفت: بانک ها می توانند در این زمینه 
نقش پررنگی داشته باشند و عدد قابل توجهی از 
اعتبارات الزم برای فاضالب و دفع آب های سطحی 
نیز می توان  دیگر  راه  بعنوان  و  کنند  تزریق  اهواز 
صنعتی  بزرگ  واحد های  به  را  فاضالب  پساب 

فروخت و از بخش خصوص کمک گرفت.
رسیدن  نتیجه  به  برای  دولت  کمک های  بر  وی 
پروژ ه های مذکور و رفع محرومیت در اهواز و تزریق 
سالیانه ۲ هزار میلیارد تومان در کنار دیگر بخش ها 
اشاره کرد و ادامه داد: پروژ ه های مذکور باید ۲ ساله 
تمام شود که در این راه صنایع باید حق آالیندگی 

خود را برای پیشرفت کار پرداخت کنند.
اسالمی  رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
گفت: ۲۵ محله از کالنشهر اهواز شناسایی شده که 
دارای محرومیت هستند و شهرداری با وضعیتی که 
دارد تمام درآمد های خود را صرف هزینه های جاری 

می کند و نیازمند کمک دولت در این زمینه است.
وی بیان کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای رفع 
محرومیت و بافت فرسوده توسط دولت پیش بینی 
شده که تالش خواهیم کرد بخش قابل توجهی 
از آن به اهواز اختصاص یابد و دیگر دستگاه ها نیز 
باید با توجه به ماموریت خود به رفع محرومیت ها 
کمک کنند و تمام بار را بر روی دوش شهرداری 
تمام  اینکه  بیان  با  کوچی  رضایی  نگذارند. 
هزینه ها و زحمت ها برای رفع محرومیت و بهبود 
بافت های فرسوده نباید بر عهده شهرداری باشد، 
اضافه کرد: در همین رابطه کمیسیون مجلس در 
جلسه ای که هفته آینده با حضور وزیر نفت، نیرو 
و کشور برگزار می شود بحث تخصیص اعتبارات 
الزم برای پروژه دفع آب های سطحی، فاضالب 
 و رفع محرومیت و بحث حق آالیندگی برای این 
تا  می شود  مطرح  محرومیت  رفع  جهت  و  شهر 

اعتبارات الزم تخصیص شود. 
وی در پایان تصریح کرد: اهواز با ظرفیت های باالیی 
که دارد برای رفع مشکالتش اراده ملی را می طلبد.

 شهردار اهواز در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر؛

 مسائل مالی مهمترین مشکل پروژه های شهر



دارت  مسابقات  دوره  هفتمین 
با  کشور  کالنشهرهای  شهرداری های 
حضور ۱۳ تیم به میزبانی اردبیل برگزار 

می شود
در مسابقه ای که در خانه دارت هدف 
رئیس سازمان  برگزار می شود،  اردبیل 
ورزشی شهرداری  و  اجتماعی  فرهنگی 
مسابقات  این  کرد:  اظهار  اردبیل 
ازشهرداری های  تیم   ۱۳ حضور  با 
اردبیل  میزبانی  به  کالنشهرهای کشور 
از  بعد  روز  دو  مدت  در  تا  شد  برگزار 
انجام رقابت ها قهرمان و نائب قهرمان 

این مسابقات مشخص شود.
مسابقات  کرد:  خاطرنشان  محمدنژاد 
خانه  در  ۲۲و۲۳مهرماه  روزهای  طی 
که  شد  برگزار  اردبیل  هدف  دارت 
بین کارکنان  را  امیدواریم رقابت خوبی 
شهرداری های کالنشهرها شاهد باشیم

مسابقات  از  دوره  این  در  افزود:  وی 
یزد،  رشت،  همدان،  قم،  از  تیم هایی 
تهران، اصفهان، شیراز و ... حضور دارند 
که در مدت دو روز در رشته دارت با هم 

رقابت خواهند کرد.
ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  رئیس 
حضور  از  قدردانی  با  اردبیل  شهرداری 
کالنشهرها  شهرداری های  کارکنان 
شهرداری  پیگیری  و  رقابت ها  این  در 
گفت:  رقابت ها  این  میزبانی  در  اردبیل 
میزبانی  آینده  روز  دو  در  امیدواریم 
ورزشکار  کارکنان  برای  شایسته 
شهرداری های کالنشهرها باشیم تا یک 
رقابت به یاد ماندنی را در شهر تاریخی 
و گردشگری اردبیل به نمایش بگذارند.

اصلی  رویکردهای  از  یکی  محمدنژاد 

شهرداری  ورزشی   – فرهنگی  سازمان 
رشته های  توسعه  و  تقویت  را  اردبیل 
مختلف ورزشی با نگاه ورزش همگانی 
کرد  اعالم  حرفه ای  بخش  به  ورود  و 
برگزاری  با  سال  طول  در  ما  افزود:  و 
مسابقات و رویدادهای مختلف ورزشی 
اقشار مختلف  بین  تا در  سعی می کنیم 
پیش  از  بیش  تندرستی  و  نشاط  جامعه 

توسعه پیدا کند.
رشته های  از  یکی  دارت  کرد:  بیان  وی 
کننده  تقویت  حال  عین  در  و  مهیج 
تمرکز و همچنین ایجاد فضای آرامش و 
اطمینان خاطری است تا در این هیاهوی 
کار، زندگی و اشتغال در سایه برگزاری 
این رویدادها کارکنان تالشگر شهرداری 
بتوانند در محیط سالم باهم رقابت کرده 
در  فعالیت ها  تقویت  و  توسعه  امکان  و 

حوزه های مختلف فراهم آید.
کارکنان شهرداری های  دارت  مسابقات 
کالنشهرهای کشور در حالی در اردبیل 
که  می شود  برگزار  روز  دو  طی  در  و 
کشور  استان های  از  کنندگان  شرکت 
در  سرد  نسبتا  و  خنک  هوای  در 
بکر  طبیعت  از  و  یافته  حضور  اردبیل 
اردبیل  طبیعی  و  ماندگار  زیبائی های  و 

بهره مند خواهند شد.

از  گفت:  دهقان،  کمالی  محسن   
پایین  کالک  باغات  در  شهرک سازی 
که با سوء استفاده مالکان در حال انجام 

بود، جلوگیری شد.
و  پیشگیری  کرد:  اضافه  وی 
این  در  غیرقانونی  ساخت وسازهای 
اداره  گشت های  نظارت  با  منطقه 
صورت  به  تخلفات  رفع  و  پیشگیری 

دقیق و با جدیت انجام می شود.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری کرج افزود: با 
اخذ دستور مقام قضایی نسبت به تخریب 
تفکیک  و  دیوارکشی  مترمربع  هزار   ۱۲
غیرقانونی در اراضی کالک پایین اقدام و 

سازه های غیرمجاز تخریب شد.
نظارت  با  کرد:  تاکید  دهقان  کمالی 
مستمر از ساخت وسازهای  غیرمجاز در 
اراضی منطقه جلوگیری و با سودجویان و 
متخلفان برابر قانون برخورد خواهد کرد.

۴

سازمان  مدیرعامل  مرتضایی نژاد«  »فروغ 
در  اصفهان  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها 
این باره  می گوید: با توجه به باال بودن ارزش 
زمین و امالک در شهر و از سوی دیگر لزوم 
این  سبز،  فضاي  سرانه  استاندارد  به  رسیدن 
راستا  این  در  را  زیادي  اقدامات  انجام  سازمان 

در دستور کار خود قرار داده است.
شهر  تفرجگاهی  سرانه  اینکه  بیان  با  وی 
باید  که  حالی  در  است  مترمربع   ۳.۵ اصفهان 
به عدد هشت افزایش یابد، اظهار مي کند: یکي 
سرانه،  افزایش  براي  مناسب  راهکارهاي  از 
بام ها است  باغ  یا  بام سبز  پتانسیل  از  استفاده 

که با استاندارد الزم مي توان فراهم کرد.
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری اصفهان ادامه می دهد: ایجاد فضاي 
سبز در بام عالوه بر اینکه باعث جلوگیري از 
هدر رفت انرژي مي شود، یک فضاي دلنشین و 
پارک با مساحت قابل قبول براي یک مجموعه 
مسکوني ایجاد مي کند تا ساکنان آن بتوانند با 
یک دقیقه حرکت داخل فضاي منزل خود به 

یک فضاي قابل قبول و مناسب سبز برسند.
وی تاکید می کند: برای احداث بام سبز در شهر 
اصفهان از قبل اقداماتی انجام شده بود، اما با 
اینکه ضوابطي براي آن تعیین نشده  به  توجه 
آن  به  کمتر  و  نشده  اجرایي  چندان  تاکنون 

پرداخته شده است.
مرتضایی نژاد می افزاید: موانع و چالش های پیش 
بررسي  را  شهر  سبز  بام هاي  احداث  براي  رو 
نیاز به اختصاص بسته هاي  تا چنانچه  مي کنیم 

تشویقي دارد، اقدامات الزم را انجام دهیم.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و تبیین 
مزایاي فضاي بام سبز براي شهروندان، مي گوید: 
و  شده  تبدیل  سبز  بام  به  که  نقاطي  از  یکي 
شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سقف 
ایستگاه هاي مترو در مسیر خیابان چهارباغ است.

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 

در  بی شک  می دهد:  ادامه  اصفهان  شهرداری 
آینده نیز از سقف ایستگاه هاي مترو براي ایجاد 

فضاي سبز استفاده مي کنیم.
وی تصریح می کند: نکته قابل توجه اینکه بام 
 ۸۰ تا   ۷۰( قبول  قابل  عمق  داراي  باید  سبز 
سانتي متر( باشد تا امکان کاشت درختچه و گیاه 

علفي در آن وجود داشته باشد.
مرتضایی نژاد با بیان اینکه برای ایجاد بام سبز 
باشد  مهیا  خاک  براي  بستر الزم  و  عمق  باید 
یا درختچه کاشت شود،  و در داخل آن درخت 
درخت  به  نیاز  مترو  ایستگاه هاي  بام  مي گوید: 
دارد، اما براي بام سبز منازل مي توان از الگوهاي 
حتي  یا  زینتي  درختچه هاي  همچون  دیگري 
سبزیجات استفاده کرد و استفاده از گلدان هاي 
بزرگ و گیاهان باالرونده پوششي گزینه مناسب 

براي بام مجتمع هاي مسکوني است.
بام  روی  بر  مناسب  بستر  اگر  می افزاید:  وی 
مي توان  شود،  ایجاد  مسکوني  مجتمع های 
کشاورزي شهري را با کاشت انواع سبزیجات و 

صیفي جات گسترش داد.
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
انرژي  پرت  از  جلوگیری  اصفهان  شهرداری 
و  دانسته  بام هاي سبز  مزیت های  دیگر  از  را 
تاکید مي کند: درجه حرارت طبقه فوقاني تمام 
الیه  یک  پوشش  با  که  است  زیاد  آپارتمان ها 
همچون بام سبز مي توان کاهش مصرف انرژي 
را تحقق بخشید و از میزان پرت انرژي کاست.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری یزد - علیرضا نقوی در دیدار 
با مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان با تاکید بر 
اینکه بافت تاریخی نیازمند تکمیل طرح های 
اظهار  است،  نشده  اجرا  بعضًا  و  تمام  نیمه 
تکمیل  و  اعتبار  تخصیص  دنبال  به  کرد: 
چنین طرح هایی هستم و از بودجه سال آینده 
اقدام  الزم  اعتبارات  پیگیری  خصوص  در 

خواهم کرد.
سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد 
با بیان اینکه برخی از مناطق در بافت تاریخی 
ساماندهی  و  بازپیرایی  طرح  اجرای  نیازمند 
وضعیت  ابوالقاسم  شاه  بوستان  گفت:  است، 
برای  طرحی  اجرای  نیازمند  و  ندارد  مناسبی 

بهبود وضعیت آن هستیم.
وی با بیان اینکه نورپردازی بافت تاریخی نیز 
وضعیت خوبی ندارد، گفت: باید طرحی جامع 
قرار  نظر  مد  نیز  بافت  این  نورپردازی  برای 

گرفته و این مهم مورد غفلت قرار نگیرد.
مهمترین  از  یکی  نورپردازی  افزود:  نقوی 

مصادیق امنیت شهر و پدافند عامل است که 
رونق  شاهد  تا  شود  ویژه  توجهی  آن  به  باید 

شرایط و بهبود وضعیت باشیم.
سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد 
این  نیز در  اینکه گردشگری شب  بر  تاکید  با 
حین باید مورد توجه باشد، گفت: نورپردازی و 
توسعه بافت تاریخی منجر به رونق گردشگری 

خصوصًا گردشگری شبانه می شود.
خواهرخواندگی ها  مسئله  اینکه  بیان  با  وی 
سرعت  به  باید  که  است  مهمی  موارد  جزو 
فرصت  باید  کرد:  تصریح  شود،  دنبال 
قرار  اقبال  مورد  خوبی  به  خواهرخواندگی 

گرفته و بهره برداری شود.

کالنشهرها

مسابقات دارت شهرداری 
کالنشهرهای کشور در اردبیل

تخریب ۱۲ هزار مترمربع سازه غیرقانونی 
در اراضی »کالک پایین« در کرج

بام  ساختمان های شهر سبز می شود؟
موانع و چالش های پیش رو/ ارائه بسته های تشویقی

بافت تاریخی یزد نورپردازی می شود

اخبار اخبار 
کالنشهرهاکالنشهرها
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) ایمنی درخانواده() ایمنی درخانواده(

* توصیه های ایمنی در مورد 
اجاق گاز

اجاق گاز را در محلی مناسب دور 
از باد قرار دهید.

اجاق گاز شما باید مناسب و دارای 
تایید موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی کشور باشد.
دارای سیستم  که  هایی  گاز  اجاق 
می  برقی  اجاق  یا  و  برق  روشنایی 
هر  فنی  نظر  از  بایست  می  باشد 
مطلع  فرد  توسط  یکبار  وقت  چند 
آن  سالمت  از  و  شوند  بازرسی 
شدن  شود.جمع  حاصل  اطمینان 
گاز  اجاق  درسطح  روغن  و  چربی 
باعث  موقع  به  نظافت  عدم  و 
مسدودشدن منافذ خروج گاز گشته 

و شرایط ناامنی را ایجاد می کند.
*نکات ایمنی درمورد آبگرمکن 

دیواری
اتاق   ، حمام  در  آبگرمکن  نصب 
خواب و کلیه فضاهای بدون تهویه 

مناسب اکیدا ممنوع است.
متر   ۱۲ حداقل  باید  نصب  محل 
تهویه  و  باشد  داشته  حجم  مکعب 

مناسب فراهم باشد.
دستگاه در معرض وزش شدید باد 

قرار نگیرد.

آبگرمکن باالی اجاق گاز و وسایل 
فاصله  حداقل  قرارنگیرد،  گرمازا 
سایر  و  گاز  اجاق  با  مجاور(  افقی) 

وسایل گرمازا 40 سانتی متر باشد.
جانبی  دیوار  با  دستگاه  فاصله 

حداقل ۱5 سانتی متر باشد.
از  حاصل  گازهای  خروج  برای 
دودکش  مجرای  یک  احتراق 

اختصاصی وجود داشته باشد. 
و  ایمنی  ضوابط  تمامی 
سوز  گاز  لوازم  ملی  استانداردهای 

رعایت شود.
دیوارمحل نصب باید کامالمحکم و 

از مصالح مناسب ساخته شده باشد.
شیرگاز آب گرم نباید به وسیله گاز 

سوز دیگری متصل باشد.
در صورت استشمام بوی گاز فورا 
با سرویس  و  را بسته  شیر ورودی 

کار مجاز تماس حاصل فرمایید.
گازمایع  از  استفاده  صورت  در 
و  ازخطرات  جلوگیری  منظور  به 
آبگرمکن  به  احتمالی  های  آسیب 
اکیداً   سیلندرگاز  خواباندن  از 

خودداری فرمایید.
ابتدای هرفصل مجاری دودکش و 
کالهک آبگرمکن را بازرسی نمایید 
و یا از سرویس کار مجاز درخواست 

نمایید این بازدید را انجام دهند.
هرسه ماه یکبار شیلنگ گاز متصل 
که  نمایید  بازرسی  را  آبگرمکن  به 
فاقد شکستگی و یا پوسیدگی باشد 
و با استفاده از کف صابون از عدم 

نشتی گاز مطمئن شوید.
*توصیه های ایمنی در مورد چرخ 

گوشت
به  خود  انگشتان  از  هیچگاه 
قیف  دهانه  در  فشار  عامل  عنوان 
بلکه  نکنید.  استفاده  گوشت  چرخ 
پالستیکی  یا  چوبی  های  سمبه  از 
درون  به  گوشت  راندن  مخصوص 

قیف استفاده نمائید.
به هنگام استفاده  را  چرخ گوشت 
دارید  نگه  دور  ها  بچه  از دسترس 
و هنگام کار ، آن را در سطحی که 
قابل دسترسی برای بچه ها نباشد 

قرار دهید.
هیچگاه چرخ گوشت را با بچه ها، 
تنها  باشد،  فوری  شما  کار  هرچند 
دیگ  به  سرکشی  چون  نگذارید 
غذا یا جواب دادن به تلفن و زنگ، 
حادثه  بروز  برای  مناسبی  فرصت 
شستشوی  از  است.  گوشت  چرخ 
به  گوشت  برقی چرخ  های  قسمت 
وسیله آب جداً خودداری کنید و برای 

نظافت آن فقط از یک پارچه مرطوب 
استفاده نمائید. 

در  گوشت  چرخ  از  حد  از  بیش 
باعث  که  نکشید  کار  زمان طوالنی 
می  آن  سوختن  و  موتور  به  فشار 

گردد.
چرخ  اتصال  سیم  و  کلید  و  پریز 
بازدید  ای  دوره  طور  به  را  گوشت 
کنید و از سالم بودن آنها اطمینان 

حاصل نمایید.
*توصیه های ایمنی در مورد کولر

نصب کولر را به افراد ناوارد نسپارید 
بلکه از افراد فنی و سرویس کاران 

مجاز استفاده کنید.
هنگام کار ، جریان برق را قطع کنید 
و بدنه کولر را با فازمتر آزمایش کنید 

تا مطمئن شوید برق دار نباشد.
را  آن  کند  و  تند  دور  از نصب  بعد 

امتحان نمائید.
و  استفاده  از  قبل  یکبار  ساالنه 
کولر  گرما  فصل  پایان  در  همچنین 

را سرویس کاری نمائید.
*توصیه های ایمنی درمورد  اتو

باز  از  فنی  اشکال  بروز  درصورت 
کردن اتو خودداری کنید و آن را به 

تعمیر کار مجاز واگذار کنید.
شامل  اتو  رسانی  برق  سیستم 
دوشاخه و سیم اصلی می باشد هر 
چند وقت یک بار دقیقاً بررسی کرده 
احتمال  و  فرسودگی  درصورت  و 

نقص آن ها را تعویض نمائید.
دادن  قرار  یا  و  اتو  زدن  زمین  از 
دارد  سقوط  احتمال  که  محلی  در 
خودداری نمایید. از پاشیدن آب بر 
روی اتو جدا خود داری نمایید . چرا 
و  بدنه   ، اتصالی  باعث  کار  این  که 
در صورتی  می شود.  گرفتگی  برق 
جواب  یا  درب  کردن  باز  برای  که 
اتو  حتما  روید  می  تلفن  به  دادن 
را از برق قطع نمائید زیرا چه بسا 
یا  و  مکالمه  بودن  طوالنی  علت  به 

فراموشی ایجاد آتش سوزی شود.
قابل  مواد  به  اتو  بودن  نزدیک  از 

اشتعال جلوگیری نمائید.
اختصاصی  پریز  یک  به  را  اتو 
از اتصال آن به طور  وصل نموده و 
از  برقی  وسایل  سایر  با  اشتراکی 
بخاری  و  یخچال   ، تلویزیون  قبیل 
و  نمائید  خودداری  غیره  و  برقی 
از  را  دوشاخه  اتمام  از  بعد  حتما 

پریز جدا کنید.

تهیه و گردآوری:عذرا بهداروند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
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باورهای اشتباهی که شما را از
 فواید واکسن کرونا محروم می کند

علی رغم این که سازمان بهداشت جهانی، 
متخصصان  همه  تقریبا  و  علمی  مجامع 
راهکار اصلی مقابله با کرونا و قطع زنجیره 
را واکسیناسیون عمومی می دانند  پاندمی 
ولی همچنان بعضی از مردم برای واکسینه 
شدن مردد هستند و یا به طورکلی از اساس 

با آن مخالفند.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، آنچه 
دالیل  متدوال ترین  خوانید  می  درادامه  که 
برخی از مردم برای واکسن نزدن است که 
دکتر شروین شکوهی رییس بخش عفونی 
امام حسین)ع(  و عضو هیئت  بیمارستان 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
بی پایه و اساس بودن این باورها را از نظر 

علمی شرح می دهد.
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
باورهای  برخی  بهشتی،  شهید  پزشکی 
دکتر  پاسخ  و  واکسن ها  درباره  اشتباه 

شکوهی به آنها را در پی می خوانید:
۱- صبر می کنم تا واکسن های باکیفیت 

تر در دسترس قرار گیرد.
استفاده  مجوز  که  واکسن هایی  تمام 
میر  و  مرگ  کاهش  میزان  نظر  از  دارند 
تاثیرات  و  ندارند  باهم  چندانی  تفاوت 
ثابت شده،  این واکسن ها  تمامی  مثبت 
واکسن  که همه   کاری  بیشترین  که  چرا 
دهند  می  انجام  دنیا  در  موجود  های 

کاهش مرگ و میر است.
به صورت  و  واضح  طور  به  که  این  ضمن 
رسمی اعالم شده که واکسن هایی همانند 
فایزر در صورت وارد شدن به کشور صرفا 
دارد.  مصرف  مورد  گروه هایی  چه  برای 
استفاده  بود  موجود  واکسنی  هر  بنابراین 
کنید تا بتوانیم زودتر پاندمی را کنترل و از 

جهش های ویروس پیشگیری کنیم.
هر واکسنی در دسترس بود و هرچه زودتر 

استفاده شود به نفع همه مردم دنیاست.
از بی خطر بودن واکسن ها مطمئن    -۲

نیستم؟
 )WHO( به گفته سازمان جهانی بهداشت
واکسن ها بسیار کم خطرند و ساالنه جان 
نجات  جهان  در  را  نفر  میلیون  تا سه  دو 

می دهند.
با این حال هیچ واکسنی هم کامال بی خطر 
ها  آن  تزریق  از  که  ریسکی  اما  نیست، 
متحمل می شویم در مقابل منافعی که به 

همراه دارند بسیار ناچیز است.
عوارض  جمله  از  بازو  ناحیه  در  درد  مثال 
جانبی تزریق واکسن است، ولی این درد 
جدی تری  عوارض  نیست.  شدید  معموال 
احتمال  ولی  بدهند،  رخ  است  ممکن  هم 
سازمان  تخمین های  اساس  بر  آنها  بروز 
به  است.  نادر«  »بسیار  بهداشت  جهانی 
دیدن  آسیب  »احتمال  سازمان  این  گفته 
فرد از خود بیماری بسیار بیشتر از آسیب 
بیماری  واکسن  تزریق  اثر  بر  دیدنش 

است«.
آنها  از  امروزه  که  واکسن هایی  بیشتر 

مورد  که  دهه هاست  می کنیم،  استفاده 
را  نفر  میلیون ها  جان  و  هستند  استفاده 

نجات داده اند.
۳- واکسن ها باعث جهش های سلولی در 

بدن می شوند.
بدن  ژن  وارد  عنوان  هیچ  به  ها  واکسن 
واکسن  کلی  طور  به  و  شود  نمی  انسان 
ها با تولید پروتئین ایمنی زایی ایجاد می 

کنند.
موجود  های  واکسن  بیشتر  همچنین 
به  که  هستند  شده  کشته  ویروس های 
هیچ  سلولی  تغییرات  ایجاد  و  انسان  ژن 

ارتباطی ندارد.
4- باعث ناباروری می شود.

شبکه  در  که  شایعاتی  به  عنوان  هیچ  به 
های اجتماعی وجود دارد توجه نکنید و تا 
تاثیر  بر  مبنی  که  مطالبی  تمام  امروز  به 
واکسن کرونا بر باروری منتشر شده، هیچ 
این  تمام  و  ندارد  علمی  اساس  و  پایه 
شایعات از سوی افراد و یا شبکه های غیر 

علمی منتشر می شود.
5- واکسن های تولید داخل و یا وارداتی به 

ایران بسیار بی کیفیت هستند.
کرونا  واکسن  که  ثابت شده  موضوع  این 
در کاهش مرگ و میر اثر مستقیم دارد و 
تنها تفاوتی که واکسن ها با هم دارند در 
ابتال به کروناست که این موضوع  کاهش 
هم درصد های ناچیزی  را شامل می شود.

تمام واکسن هایی که در داخل کشور تولید 
و یا استفاده می شود از استانداردهای قابل 

قبول کافی برخوردار هستند.
مصرف  ایران  در  که  واکسن هایی  تمام 
سازمان های  معتبرترین  تاییدیه  شود  می 
بهداشتی و علمی جهان را دارد و در تمام 
قرار  استفاده  مورد  پیشرفته  کشورهای 

گرفته است.
۶- جوان و سالم هستم و نیازی به تزریق 

واکسن کرونا ندارم.
اگرچه اکثر افراد این بیماری را بدون مشکل 
بیماری  خطر  همچنان  ولی  می کنند،  طی 
اعضای  سایر  به  انتقال  باالی  احتمال  و 
خانواده و همکاران و عوارض احتمالی ناشی 
از آن بسیار باالتر از واکسن است و هیچ 
بیماری  نوع شدید  به  ابتال  برابر  در  فردی 

مصون نیست.
۷- یک یا چند بار به کرونا مبتال شده ام 
شده  ایجاد  بدنم  در  طبیعی  بادی  آنتی  و 

است.
گریز  کرونا،  جمله  از  ویروس ها  تمام  ذات 
صورتی  در  است  بدن  ایمنی  سیستم  از 
را  بدن  ایمنی  تا  طراحی شده  واکسن  که 
داشته  توجه  باید  بنابراین  کند،  تضمین 
دنبال  به  ایمنی  ماندن  باقی  که  باشیم 
در  تر  ایمن  و  پایدارتر  واکسن  تزریق 

مقایسه با ایمنی طبیعی است.
اگر چنانچه یک یا چند بار به ویروس کرونا 
مبتال شده اید و اکنون از واکسن علیه این 
ایمنی  مطمئنا  کنید  استفاده  هم  بیماری 
بسیار باکفایت، مطمئن تر و قابل قبول تری 

در برابر جهش کرونا خواهید داشت.
به  که  افرادی  برای  ایمنی زایی  بی تردید 
دریافت  هم  واکسن  و  مبتالشده  کرونا 

کرده اند به مراتب بیشتر است.
استفاده  واکسن  کسانیکه  از  خیلی   -۸
شده اند،  مبتال  کرونا  به  دوباره  اند  کرده 

بنابراین واکسن ها بی اثر هستند.
 اثرگذاری واکسن ها در کاهش مرگ و میر و 
پیشگیری از وخامت وضعیت بیماری تاثیر 
چشمگیر دارد ولی در عین حال درصد قابل 
قبولی هم از مبتال شدن پیشگیری می کند، 
در عین حال علیرغم تزریق دو دوز واکسن 
ویروس  این  به  شدن  مبتال  دوباره  کرونا 
به  که  حالی  در  نیست؛  عجیبی  موضوع 
میزان قابل توجهی در صورت ابتال از مرگ و 

میر پیشگیری خواهد کرد.
۹- از عوارض استفاده از واکسن مثل تشنج 

و لخته شدن خون می ترسم.
ابتال  از  کمتر  مراتب  به  واکسن  عوارض 
اگر  که  این  یعنی  کروناست،  ویروس  به 
مراتب عوارض  به  مبتال شوید  ویروس  به 
بیشتری نسبت به تزریق واکسن دارد چه 
در  که  هایی  عارضه  است  ممکن  که  بسا 
پی ابتال به کرونا ایجاد می شود تا سالها 

با شما همراه باشد.
۱0- کرونا به ژنتیک بستگی دارد و ممکن 

نیست به این بیماری مبتال شوم.
دستخوش  مدام  ویروس  طبیعی  طور  به 
می شود.  گوناگون  جهش های  و  تغییرات 

بنابراین هیچ کسی در برابر ابتال به کرونا 
این که احتمال دارد  مصون نیست ضمن 
عالمت  بدون  های  مدل  به  افراد  برخی 

کرونا مبتال شده باشند.
درصد   ۳0 تا   ۲0 داده ها  و  آمار  اساس  بر 
از  است عالمتی  ممکن  کرونا  به  مبتالیان 
بنابراین  و  باشند  نداشته  ویروس  به  ابتال 
حتما در اولین فرصت نسبت به کرونا خود 
تضمینی  هیچ  که  چرا  کنید؛  واکسینه  را 
مبتال  که  هم  بعد  دفعه  که  ندارد  وجود 
شوید بدون عالمت باشید و ممکن است با 

شرایط سخت کرونا روبه رو شوید.
۱۱- واکسن ابزار جاسوسی و حقه ای برای 
داروسازی  شرکت های  توسط  دارو  فروش 

است.
اگر حقه بازی برای شرکت دارویی باشد این 
سوال مطرح می شود که چرا کشورهایی 
که بیشترین مرگ و میر کرونایی را داشته 
برابر  در  شدن  واکسینه  محض  به  اند 
زندگی  به  بازگشت  حال  در  بیماری،  این 
عادی هستند و مرگ و میرها صفر و یا به    

پایین ترین میزان خود رسیده است.
بی تردید واکسن ها نقش موثری در تضمین 
به  مبتالیان  آمار  کاهش  و  جامعه  سالمت 

کرونا دارد.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه   : منبع 

بهشتی
اطالعیه شماره یک مرکز روابط عمومی 

و اطالع رسانی وزارت بهداشت؛
تزریق واکسن کرونا به منظور پیشگیری از 

این بیماری ضروری است
وزارت  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  مرکز 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ضرورت  بر  خود  یک  شماره  اطالعیه 
پیشگیری  منظور  به  کرونا  واکسیناسیون 
مسئولیت  یک  عنوان  به  و  بیماری  این  از 

اجتماعی تاکید کرد.
آمده  اطالعیه  این  در  وبدا،  گزارش  به 
نظر  از  واکسیناسیون  که  آنجایی  است:از 
فنی و علمی، راهکار اصلی و قطعی کنترل 
مردم  میر  و  مرگ  کاهش  و  کرونا  بیماری 
است لذا از مردم عزیز درخواست می کنیم 
که نسبت به واکسیناسیون خود علیه این 
ویروس منحوس و تشویق دیگران به این 
مهم  اقدام کرده؛ خود و اطرافیانشان را از 

این بیماری درامان دارند.
همچنین  اطالعیه شماره یک مرکز اطالع 
رسانی وزارت بهداشت متذکر  شده است 
برای تاثیر گذاری بیشتر و در امان ماندن از 
بیماری کرونا، الزم و ضروری است که عالوه 
گذشته،   از  بیش  واکسیناسیون  انجام  بر 
گذاری  فاصله  بهداشتی،  های  پروتکل 
اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی 

دست ها رعایت شود.
را  واکسن  تزریق  اطالعیه  این  پایان  در 
معرفی  اجتماعی  مهم   مسئولیت  یک 
و  کنترل  آن   در   تسریع  که  است  کرده 
پیشگیری این بیماری را بسیار  اثر گذار 

نموده است.
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هدف از طراحی شهری نوینهدف از طراحی شهری نوین
نوشته: مهندس سعید مسعودی یکتا

 طراحی بخشی از هنر سازمان 
با  که  است  کالبدی  فضای  دادن 
رشته های مختلف علمی و هنری 
شهری،  ریزی  برنامه  مانند 
معماری و منظر سازی، مهندسی 
و  و حمل  ترافیک  مهندسی  فنی، 
نقل  روانشناسی، جامعه شناسی 
در  و  دارد  کار  و  سر  اقتصاد  و 
فرهنگ  و  سیاست  با  حال  عین 
پس  کند.  می  پیدا  ارتباط  نیز 
فعالیتش  ی  دامنه  که  بینیم  می 
گفته  اگر  است.  گسترده  بسیار 
که  بپذیریم  را   کستل  مانوئل  ی 
برنامه ریزی عین سیاست است 
شاید بهتر بتوان حوزه ی فعالیت 

شهری را مشخص کرد. 
لوید طراحی شهری،  به نظر جف 
معماری،  دهنده ی  پیوند  حلقه ی 
معماری منظر، مهندسی به  صورت 
گسترده و برنامه ریزی و مخصوصا 
این  است.  شهری  ریزی  برنامه 
اعتبار  از   امروز هم  نظریه ای که 
خود برخوردار است. در تعاریف باال 
ما به دنبال جوهر و مفهوم طراحی 
در  که  چیزی   هستیم  شهری 
شرایط جامعه ی ما نیز مفید واقع 
فعالیت  شهری  طراحی  شود.  می 
جدیدی نیست. بحث های فراوانی 
از قدیم وجود داشته مبنی بر اینکه 
خصوصی  فضای  گرفتن  شکل  با 
نیز  عمومی  فضای   بشر  زندگی 
می  ها  انسان  زیرا  گرفته،  شکل 
داشته  رابطه  هم  با  اند  خواسته 
باشند و به محض آنکه  انسان پا از 
فضای خصوصی بیرون می گذارد 
و در فضای عمومی قرار می گیرد 
تاریخ  در  شهری  طراحی   حضور 

کالبدی او آغاز می شود. گستردگی 
نشان  شهری  طراحی  فعالیت 
مانند  فعالیت  این   که  دهد  می 
یا طراحی یک  معماری  یک طرح 
پارک نیست که با طرح مشخصی 
یک  پذیرد.  پایان   یا  شروع شود 
کار معماری معموال در جایی شروع 
می شود و خاتمه می یابد. اما یک 
میدان به عنوان عنصری از سازمان 
فضایی شهر در طول تاریخ تکوین 
می یابد، دگرگون می شود، تغییر 
می کند و یا  مدام عوض می شود. 
عهد  از  تواند  می  فضایی  چنین 
را  وسطی  شود،  شروع  باستان 
پشت سر گذارد،  رنسانس را ببیند 
و امروز هم بتواند در آن فعالیت و 

زندگی کرد.
دشواری پیش بینی آینده ایجاب 
شهری  طراحی  که  کند  می 
خود  بتواند  باشد،  پذیر  انعطاف 

و  نوسانات  و  حرکات  با   را 
دهد،  تطبیق  ها  گیری  تصمیم 
اصالح شود و به قولی مدارا کند. 
طراحی شهری بخش بسیار مهم 

شهروندان  هویت  از  حساسی  و 
بدین  میرود.  شمار  به  شهر  یک 
چه  میاندیشند،  چگونه  که  معنا 
و  داشتند  دسترس  در  امکاناتی 
چه متخصصانی نبوغ خود را ارائه 
دادند تا شهری که  در آن زندگی 

میکنیم ساخته شده است. زمانی 
یکدیگر  کنار  را  عوامل  این  که 
یک  از  ترکیبی   تا  میدهیم  قرار 
سیمای  نماییم،  ارائه  را  شهر 
شهر گویای فرهنگ و نگرش آن 
فرهنگی،   معیار  میباشد.  جامعه 
امکانات  و  تفکر  شخصی،  سلیقه 
کشور  یک  در  اجتماعی  نهادهای 
تعیین کننده نمای ظاهری شهری 
است.  شهری  طراحی  بالطبع  و 
باید  سو  یک  از  شهری  طراحی 
امکانات شهری  و  حداقل خدمات 
اختیار کلیه  را  به طور یکسان در 
شهروندان قرار دهد و از سوی دیگر 
جایگزین  انتخاب  امکان  و  تنوع 
متفاوت را برای گروههای مختلف 

جامعه فراهم سازد.
یکنواختی  مستلزم  اول  هدف 

استانداردها و جامعیت آن میباشد، 
استانداردها  تنوع  دوم  هدف  ولی 
و  به کارگیری تدابیر و راهبردهای 
در  افراد ذی صالح  و  متخصصان 

شهرسازی را ایجاب مینماید.
کلی  در چارچوب  طراحی شهری 
تصمیم  و  ریزی  برنامه  فرایند 
تشکالت  به  نیاز  جامعه،  گیری 
رسمی دارد تا از این طریق قشرها 
و گروههای فرهنگی جامعه نتواند 
آرمانهای خود جامه  و  ارزشها  به 
پیشنهادهای  و  بپوشانند  عمل 
صورت  به  نهایتاً  که  را  طراحی 
مرمت،  شهری،  گذاری  سرمایه 
و  ساخت  و  بازسازی  نوسازی،  
ارائه  بهتر  میآید،  در  بناها  حفظ 
خواسته  قشر  هر  از  اگر  دهند. 
شود تا نظر خود را  در مورد شکل 
در  کند  بیان  شهر  نقش  و  شهر 
هماهنگی  تنوع،  شهری،  طراحی 
الگوی  و  شهر   سیمای  زیبایی  و 
فراهم  نحو  بهترین  به  فعالیتها 
این حالت طراحی  در  زیرا  میآید. 
شهری رفتارهای جمعی  خواسته 
را  گروهی  هویت  و  فرهنگی  های 
منعکس میسازد. فرضیه اصلی در 
این است که طراحی خیال  اینجا 
از  مشترک  استفاده  با  پردازانه 
فضا و سهیم شدن در امکانات و 
عملکردهای  به   متعدد  دسترسی 
های  شیوه  در  تنوع  و  شهری 
زندگی میتواند برخی از تضادهای 

بارز بین گروهها را از بین  ببرد.

مدیریت  جایگاه  ازکتاب  برگرفته 
عمران شهری درطراحی شهرنوین 

نویسنده:سعید مسعودی یکتا



بین الملل 10

بازار های عمومی از مهم ترین مکان های 
می تواند  که  می رود  شمار  به  شهری 
موفقیت های زیادی را از لحاظ اجتماعی و 
اقصادی برای شهروندان به ارمغان آورد.

، رونق  ایمنا  به گزارش سرویس ترجمه 
اقتصادی یک شهر بیش از هر چیز دیگر 
در گرو بازارهای عمومی است که طراحی 
مناسب این مکان ها به نو به خود می تواند 
بیشترین سهم را در رسیدن به این هدف 
باید  ومسئوالن  مدیران  دهد.  مهم سوق 
بازار  تا  به  کارگیرند  خالقانه  ایده هایی 
هایی طراحی کنند که افراد بسیاری،حتی 
کند.  جذب  خود  سمت  به  گردشگران،را 
در ادامه به بعضی از مهم ترین رویکردها 
موفق  عمومی  بازارهای  ایجاد  برای 

پرداخته می شود.
ایجاد یک بازار برای محصوالت 

کشاورزی و غذا
تنها راهی که بتوان به یک بازارعمومی موفق 
دستیافت این است که  در بازار یک فضای 
یک  براساس  شود.  ایجاد  جذاب  عمومی 
نظر سنجی که بین مشتریان در خصوص 
علت عالقه آن  ها به خرید انجام شد، اکثر 
مردم گفته بودند که گرد هم آمدن ساکنان 
در یک فضای عمومی آن ها را به سمت بازار 
بسیار  خوراکی ها  به  مردم  می کند.  جذب 
عالقمندند و برای اقتصاد محلی خود ارزش 
قائل هستند اما چیزی که بیش از همه آن 
 ها را به سمت بازار می کشاند، دیدن سایر 
برنامه  است.  درکنارآن ها  بودن  و  مردم 
 ریزان شهری می توانند با ایجاد یک بازار 
و  کشاورزی  محصوالت  برای  مخصوص 
به  مطلوب  بسیار  عمومی  فضای  ایک  غذ 

ساکنان یک شهر هدیه کنند.
بازارهای عمومی  باید  اهدافی عمومی  

داشته باشد
اندازه ها   است  ممکن  عمومی  بازار  یک   
یا  باشد  داشته  مختلفی  وشکل های 
صنایع  بازار  نظیر  مختلف  اهداف  برای 
دستی،بازار هنر، بازارکهنه  فروش ها،بازار 
سرپوشیده  وبازار  کشاورزی  محصوالت 

که مسلم   آن  چه  اما  باشد.  طراحی شده 
عمومی  بازار  یک  که  است  این  است 
گیرد.   پیش  در  را  عمومی  اهدافی  باید 
 ،Ford تحقیقاتی انجام شده در موسسه
که  آمریکا  در  خصوصی  موسسه  یک  
برعهده  را  انسانی  رفاه  تامین  مسئولیت 
عمومی  بازارهای  که  داد  نشان  دارد، 
به  مردم  عموم  برای  را  زیادی  مزایای 
دنبال دارد.  این بازارها ساکنان یک شهر 
می آورد  گردهم  مشترک  هدفی  برای  را 
می کند؛  ایجاد  فعالی  عمومی  فضاهای  ؛ 
اقتصاد شهری و روستایی را با هم پیوند 
عمومی  بهداشت  ترویج  باعث  می دهد؛ 
برای  اقتصادی  هایی  فرصت   می شود؛ 
فروشندگان فراهم می آورد و مراکز جدید 

شهر را از مناطق اطراف متمایز می کند.
بازارها به تدریج تکامل می یابد

ایجاد فوری یک بازار خوب کاری غیر ممکن 
تا  باشد  الزم  زمان  سال  شایدصد  است؛ 
یک بازار شکل امروزی را به خود گیرد و به 
یک مکان موفق تبدیل شود.  در طول  زمان 

تاثیر  را تحت  بازار  زیادی یک  پروژه های 
قرار می دهد و در نهایت یک بازار عمومی 
جذاب به وجود می آورد؛ گاهی بخش  های 
جدیدی به یک بازار اضافه می شود و حتی 
بخش های به  درد نخور و قدیمی از آن حذف 
یک شهر  در  مختلفی  بازارهای  می شود.  
ممکن است وجود داشته باشد، به عنوان 
مثال بعضی از بازارها در فضای آزاد و تنها 
یک یا چندبار در هفته به فروش محصوالت 
بازارهای سرپوشیده نوع  خود می پردازد.  
دیگری از محل معامالت است که معموال 
فروش محصوالت زمستانی در آن ها بیشتر 
بازار مربوط  نیز تعریف  رایج است. گاهی 
میشود  شهر  سطح  پراکنده  دکه های  به 
فروشندگان  اختیار  در  دائمی  طور  به  که 

قرارمی گیرد اما معنای جامع آن معموال به 
مناطقی اطالق می شود که در آن فروشگاه 
 های مختلف نظیر خرده  فروشی ها، عمده 
لباس فروشی ها  رستوران ها،   فروشی ها، 
حال  در  یکدیگر  کنار  در  همگی  غیره  و 
فعالیت است. همگی این ساختارها به یک 
باره شکل امروزی خود را نگرفتند بلکه با 
گذشت زمان و بسته به نیاز و ویژگی های 
هرمنطقه،قالب کلی خود را به دست آوردند.
ایجاد مراکز فروش مواد غذایی سالم

جز  سالم  غذایی  مواد  فروش  مراکز 
بازارهای شهری  و محبوب ترین  بهترین 
در میان مردم به شمار می رود که بیشترین 
مشتری را به خود جذب می کند. این مراکز 
قلب مراکز خرید شهری به حساب می آید 
از  بیش  مردم  مکان  ها  این  در  که  چرا 
و  دیگری گرد هم می آیند  هرمرکز خرید 

می توانند به تعامل بایکدیگر بپردازند.
می توان  ساده  تمهیداتی  کارگیری  به   با 
مراکز  سمت  به  را  جمعیت  بیشترین 
فروش مواد غذایی جذب کرد. به عنوان 
خدمات  و  سالم  غذایی  مواد  ارائه  مثال، 
رفتن  در  مردم  می شود  باعث  بهداشتی 
پیشی  هم  از  فروشگاه ها  این  سمت  به 
سالم  غذایی  مواد  فروش  مراکز  بگیرند. 
برای  خصوص  به  را،  بسیاری  مزایای 
با  مناطقی  در  که  درآمدی  کم  مردم 
کم ترین امکانات عمومی زندگی می کنند، 
به ارمغان می آورد. مردم در این مکان ها 
پز،  پخت  و  دستورات  به  می توانند 
اطالعات  سالمت، یک آشپز خانه تجاری 
مراقبت  کارآموزی،  های  دوره    ، مشترک 
باغ های  اجتماعی،   فضای  سالمت، 

کافه  یا  رستوران  یک  و  عمومی 
دسترسی داشته باشند.

بخش  نمایندگان  و  پارما  شهر  مقامات 
قرارداد  شهرداری  اجتماعی  خدمات 
اولین جنگل غذایی  ایجاد  همکاری برای 

شهری در ایتالیا را امضا کردند.
جنگل  ایمنا،  ترجمه  سرویس  گزارش  به 
خواهد  واقع  میرو  خوان  پارک  در  غذا 
را  پیکاسو«  غذای  »جنگل  نام  و  شد 
به  غذا«  »جنگل  اصطالح  داشت.  خواهد 
سیستم های کشت شده ای اشاره دارد که 
از جنگل الهام گرفته شده و عمدتاً با هدف 
دیگری  محصوالت  همچنین  و  غذا  تولید 
که می تواند توسط انسان ها استفاده شود، 

طراحی می شود. یک جنگل طبیعی نیازی 
یا  خاک  پردازش  کوددهی،  هرس،  به 
نگهداری ویژه ندارد. همین تعادل هنگام 
ایجاد یک جنگل غذایی نیز مد نظر است.

انجمن ها،  مشارکت  با  غذا  جنگل 
مدارس  و  داوطلبان  محله،  گروه های 
و  آموزشی  اهداف  برای  است  قرار 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نیز  مشارکتی 
گیاهان، چمن  کاشت  در  می توانند  افراد 
آموزشی،  مراکز  ایجاد  آبیاری،  زنی، 
پانل های  پناهگاه های حیوانات، و  نصب 

اطالعاتی همکاری کنند.

مربع  متر   5۷00 پیکاسو  غذای  جنگل 
از  بسیاری  به  و  داشت  خواهد  مساحت 
عادات  با  تا  می دهد  را  امکان  این  افراد 
غذایی سالم آشنا شوند و یاد بگیرند که 
از  و  دهند  پرورش  را  خود  غذای  چگونه 
تجربه ویژه برداشت مستقیم غذا از گیاه 

در یک محیط طبیعی لذت ببرند.
نامیده  نیز  جنگلی  باغ  که  غذا  جنگل 
گیاهان  از  متنوعی  کاشت  به  می شود 
تقلید  در  سعی  که  دارد  اشاره  خوراکی 
در  موجود  الگوهای  و  اکوسیستم ها  از 

طبیعت دارد.

معیارهای یک بازار عمومی موفق

جنگل غذایی شهری در ایتالیا ایجاد شد
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سلمان اشکفت 
باستانی  منطقه ای  در  ایذه،  جنوب  در  دره ای  انتهای  در 

که در سه کیلومتری جنوب این شهر قرار دارد و در نقطه ای 
از سنگ وجود دارد که  که به شهر مسلط است، طاق بزرگی 
این محل  می شود.  آن سرازیر  از  آبشاری  بارندگی  هنگام  در 
در ایام باستان یک نیایشگاه بوده است. در این منطقه چهار 
نقش برجسته ی ایالمی دیده می شود. ایذه در روزگار ایالمیان 
روزگاران  آخرین  در  و  است  بوده  مشهور  آیاپیر)آنزان(  به 
بشمار  ایالمیان(  ها)بازماندگان  الیمایی  خاستگاه  هخامنشی 
می آمده که هم زمان با دوره ی سلوکی-پارت، بسته به شرایط، 
قلمرو خود را گسترش می دادند. این منطقه سپس در دوره ی 

ساسانی به نام ایذه خوانده شد.
خط  بزرگترین  ایذه،  جنوب  در  اشکفت  یا  ن ی  ای ش گ  اه  ت  اری ش  ا 
درب رگ ی رن ده ی  و  داده   جا  خود  در  را  نو”  “عیالم  میخی  نوشته 
 چ  ه  ار ن ق ش  ب رج س ت ه   ی عی الم  ی   اس ت  ک ه  ن ی  ای ش  ” ه  ان  ی” پ  ادش  اه  
م ح ل  ی   آی  اپ ی ر ب ه  ه م ر اه  وزی ر و خ  ان و اده  اش  ر ا ب ه  ن م  ای ش  گ ذ اش ت ه 
سلمان  اشکفت  که  می کند  مشخص  نشانه ها  این    اس ت . 
اشکفت  این  کنار  در  دیگری  غار  و  بوده  »تاریشا«  نیایشگاه 
در دوره ایلخانی به مکانی مقدس تبدیل شده و رو به روی آن 

ساخت و سازه های مذهبی شکل گرفته است.
در اینجا غیر از خط نوشته و حکاکی هایی که بر روی سنگ ها 
شده است، غار و چشمه های معدنی از دل کوه بیرون می جوشد 

و زیبایی این منطقه را دو چندان می کند. 
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